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MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK

30 lat temu Łomianki 
uzyskały prawa miejskie

Od 1989 roku nasza mała ojczyzna nieustannie się zmieniała.
Oddajemy w Państwa ręce „Ilustrowane kalendarium łomiankowskie”. To publikacja, która poprzez fotografie i krótkie opisy odtwarza historię, kolejne etapy rozwoju 
naszego miasta, wspomina jego mieszkańców i lokalne wydarzenia. Książka nie powstałaby bez zaangażowania i ogromnego wsparcia ze strony pana Kazimierza 
Medyńskiego. To głównie jego archiwum zdjęć, wspomnienia i doskonała pamięć pozwoliły stworzyć ten album.

Zapraszam Państwa do lektury „kalendarium” i zachęcam do zgłębiania i krzewienia jakże ciekawej historii naszego miasta.

Kalendarium dedykujemy wspólnie z autorem każdemu, kto swoją miłością do Łomianek dołożył choć drobną cegiełkę do ich rozwoju.

Kazimierz Medyński
Człowiek, którego życiorysem można byłoby obdzielić 
przynajmniej kilka osób. Skromny, ciągle aktywny          
i niezwykle zaangażowany w sprawy Łomianek, 
które od 1944 r. stały się jego domem. 

Urodził się 27 lutego 1936 r. w Warszawie. Miał 
zaledwie trzy lata, kiedy rozpoczął się okrutny czas 
II wojny światowej. Wojny, która sprawiła, że kilka 
lat wraz z rodziną pan Kazimierz spędził z dala od 

Warszawy. Do stolicy wrócił tylko na krótki czas, 
żeby ostatecznie w kwietniu 1944 r. przeprowadzić 
się do Dąbrowy Leśnej. W Łomiankach już po wojnie 
skończył szkołę powszechną. Z Warszawą nie 
rozstał się jednak całkowicie. Liceum i studia kończył 
właśnie w stolicy.

Poza pracą zawodową oddaje się wciąż działalności 
społecznej, za którą wielokrotnie go odznaczano          

i nagradzano. Od roku 2010 do dziś jako społeczny 
prelegent, w ramach „lekcji żywej historii”,                                
w fascynujący sposób opowiada historię Łomianek 
od zarania do czasów współczesnych.

Sam przyznaje, że Łomianki zajmują szczególne 
miejsce w jego sercu, i niestrudzenie dba o to, żeby 
nie tylko mieszkańcy gminy Łomianki poznawali jej 
historię.
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KAZIMIERZ MEDYŃSKI

Jak Łomianki
zostały miastem

Druga połowa XX wieku zapisała się trwale w naszej historii, gdyż z podwarszawskiej wioski
awansowaliśmy do miana miasta i to miasta, względem którego niedługo zaczęto żartobliwie

lokować stolicę, mówiąc „Warszawa koło Łomianek”. 

Na przestrzeni lat 70. i 80. ubiegłego wieku Łomianki dokonały ogromnego skoku 
we wszystkich wskaźnikach, jakimi określano wówczas rozwój miejscowości, 
a zwłaszcza w dziedzinie przyrostu prywatnej działalności gospodarczej 
i rozwoju budownictwa. Wprawdzie za fasadami schludnych domów i osiedli 
długo jeszcze straszyły szkaradne rudery i obskurne slumsy, lecz na szczęście to 
nie one decydowały o naszym statusie i można śmiało zaryzykować twierdzenie, 
że prawa miejskie należały nam się dużo wcześniej, już od 1970 r. Jednak nic 
nie dzieje się samo, musi zaistnieć wiele warunków, a przede wszystkim muszą 
się znaleźć ludzie, którzy mają jakiś pomysł, a następnie dość wytrwałości, by 
go zrealizować do końca. Łomianki zawsze miały szczęście do ludzi, do swych 
mieszkańców – czy to w trakcie wojny, czy w trudnych latach odbudowy, a nawet 
w czasach realnego socjalizmu, nie wspominając o początkach transformacji, gdy 
nastąpiła prawdziwa eksplozja inicjatyw społecznych. Kilkadziesiąt lat w dziejach 
miasta to na dobrą sprawę żadna historia, to jak mgnienie oka, a jednak na naszych 

oczach tyle się wydarzyło, że wielu z nas straciło rachubę zmian, mając trudności 
z umieszczeniem ich w czasie. Na temat historii naszej miejskości trochę już 
pisano, lecz korzystając ze sposobności, możemy sobie nieco powspominać.

Stopniowe poszerzanie administracyjnych granic powojennej Warszawy zawsze 
rodziło wśród naszych mieszkańców pytania i niepokój o dalsze losy gminy. 
Zazwyczaj w sporach władz o kolejną granicę Wielkiej Warszawy, gdzie nie 
mieliśmy nic do gadania, ścierały się trzy koncepcje co do losu sąsiadujących gmin. 
Proponowano całkowite wchłonięcie gmin, oderwanie tylko części ich terytorium 
lub likwidację gminy przez podział jej terenów pomiędzy Warszawę a gminy 
sąsiednie. Na tle tych sporów istniała cały czas równolegle koncepcja utworzenia 
wokół całej Warszawy pierścienia tzw. „miast satelickich” stanowiących sypialnię 
i zagłębie siły roboczej stolicy. Wśród „miast satelitów” wymieniono po raz 
pierwszy także Łomianki. Rozrastająca się  w kierunku północno-zachodnim 
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Warszawa wchłonęła kolejno Młociny, Wawrzyszew, Placówkę, Mościska, Wólkę 
Węglową, a na przełomie lat 1982/83 jej apetyt sięgnął gminy Łomianki, którą 
miano rozparcelować pomiędzy Warszawę i gminę Czosnów. 

Na szczęście zagrożenie dostrzeżono dosyć wcześnie, już bowiem pod koniec 
1979 r. tutejsi działacze ZSL-u, wspomagani przez silne łomiankowskie 
lobby w Stronnictwie Demokratycznym i Zarządzie Cechu w Nowym Dworze 
Mazowieckim, poczęli coraz głośniej mówić o celowości utworzenia z części 
gminy miasta Łomianki, wskazując na dawno utracone cechy wiejskie. Głównymi 
realizatorami pomysłu byli ówczesny radny wojewódzki Józef Dębski i naczelnik 
gminy Łomianki Wiesław Bochenek. W tym czasie sekretarzem Rady Państwa 
zostaje działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Jerzy Szymanderek, 
nadarza się więc niebywała okazja, by uzyskać poparcie dla pomysłu ludowców. 
Dębski wykorzystuje szybko ten fakt i w 1980 r., wraz z kolegami z wojewódzkich 
władz ZSL, składa mu rekonesansową wizytę, przedstawiając pomysł przyznania 
Łomiankom praw miejskich. Po odbyciu kilku rozmów nadchodzi ta najważniejsza, 
tym razem u przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego. 
Błyska pierwsza iskra nadziei! W obecności Szymanderka przewodniczący RP 
składa wnioskodawcom obietnicę: „jeśli złożycie odpowiednio udokumentowany 
wniosek, sprawa zostanie załatwiona pozytywnie”. Nieoczekiwanie okoniem 
staje Komitet Wojewódzki PZPR, którego aparatczykom nie w smak była liberalna 
polityka lokalnych władz względem rozwoju lokalnego rzemiosła, i którzy chętnie 
ukręciliby łeb „prywaciarzom” przez podział Łomianek i częściowe włączenie ich 
do Warszawy. Jednak sprawy już ruszyły i zaszły zbyt wysoko, nakazuje więc 
swym niższym szczeblom partyjnym całkowite wyłączenie się z jakichkolwiek 
działań dotyczących uzyskania przez Łomianki praw miejskich. Zakulisowe 
przepychanki trwają niemal pięć lat, wreszcie pod koniec 1985 r. wojewódzkie 
władze administracyjne, mając dość natrętów, zapraszają do Warszawy 
naczelnika Bochenka i polecają szybkie złożenie wniosku. Na najbliższej sesji GRN 
31 stycznia  1986 r. na skutek interpelacji radnych Nosalskiego i Dębskiego Rada 

upoważnia prezydium do powołania zespołu do prac nad utworzeniem miasta 
i gminy. Zespół pod kierunkiem prof. Jana Pinowskiego w składzie: H. Woyke, 
K. Kasprzak, S. Abramczyk, S. Szeruda, T. Gomułka, R. Grabowski, E. Miszczuk, 
H. Piasecka, w czerwcu przedstawia „Raport o stanie rozwoju społeczno-           
-gospodarczego Gminy Łomianki”. Dane i fakty ujawnione w raporcie tylko za lata 
1976–1985 niezbicie świadczą, że dawno przestaliśmy być wsią, a odpowiednie 
wskaźniki stawiają nas w jednym szeregu z Józefowem, Karczewem, Kobyłką, 
Radzyminem, Wesołą, Zakroczymiem, Ząbkami i Zielonką. Wiesław Bochenek 
niezwłocznie przesyła „Raport” z odpowiednimi załącznikami do prezydenta 
m.st. Warszawy, pisząc: „Stosownie do zalecenia Prezydium GRN w Łomiankach 
zwracam się do ob. Prezydenta z uprzejmą prośbą o zainicjowanie wystąpienia 
Rady Narodowej M. St. W-wy do Rady Państwa o utworzenie Miasta Łomianki”.

Warszawa lekceważy jednak nasze starania i zbywa milczeniem wszystkie 
ponaglenia. W końcu mając dość namolnych petentów z prowincji, łaskawie 
pozwala na sesji Stołecznej Rady Narodowej 28 maja 1987 r. na przedstawienie 
owego wniosku z jednoczesną prośbą o podjęcie stosownej uchwały. Wreszcie 
jest uchwała! Trzy miesiące później, 29 sierpnia 1987 r. ówczesny przewodniczący 
RN m.st. Warszawy prof. Szostek kieruje do Kancelarii Rady Państwa wniosek 
o utworzenie miasta Łomianki. 

Uf, po tylu zabiegach i takim wysiłku dalej to już tylko formalność. Rada Państwa 
na posiedzeniu 17 listopada 1988 r. przyznaje Łomiankom prawa miejskie z mocą 
ustawy od 1 stycznia 1989 r., pozostawiając szczegółowy opis granic miasta 
prezydentowi m.st. Warszawy. Dokument podpisuje nie kto inny, lecz sam 
ówczesny przewodniczący RP gen. Wojciech Jaruzelski! Ostatecznie 26 stycznia 
1989 r. prezydent Warszawy Jerzy Bolesławski wydaje stosowne zarządzenie ze 
szczegółowym opisem i załącznikiem graficznym w postaci mapy. Pierwszym 
naczelnikiem miasta Łomianki zostaje Wiesław Bochenek z Burakowa.
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Uzyskanie przez Łomianki w 1989 r. praw miejskich to dobra okazja, by w miarę możliwości, 
na podstawie dostępnych źródeł, poznać, co i kiedy wydarzyło się w naszej okolicy na 

przestrzeni lat. 

Kalendarium, które zamieszczono na kolejnych stronach jest 
chronologicznie uszeregowanym zbiorem wydarzeń i faktów,  jakie 
uznano za ważne dla rozwoju obecnej gminy Łomianki.                                                                                                                              

Większość haseł związanych z datami tworzącymi naszą historię 
starano się odpowiednio zilustrować, tak by podane suche fakty nieco 
ożywić, przybliżając tym samym klimat opisywanego wydarzenia. Jak 
w większości tego typu opracowań, charakterystyczną cechą jest wiedza 
pochodząca z zachowanych źródeł kościelnych. 

W niniejszym kalendarium celowo potraktowano skrótowo lata 1939–
1945, ponieważ ilość i charakter wydarzeń z okresu II wojny światowej 

wymagała osobnego i szerszego opisu, co znalazło miejsce w innej, 
odrębnej publikacji pt. „Wojenne Łomianki”.

Śledząc zapisy haseł pod kolejnymi datami, warto zwrócić uwagę na fakt 
ogromnego przyspieszenia rozwoju gminy po przemianach ustrojowych 
1989 r. i zbieżnym z tą datą uzyskaniem praw miejskich. Początkowo 
nowy market, bank czy skanalizowana ulica były czymś nowym, godnym 
odnotowania w kalendarium, lecz wkrótce tego typu wydarzenia stały się 
naszą codziennością, a stały rozwój gminy nie budzi już takich emocji czy  
większego zainteresowania. Można powiedzieć, że weszliśmy nareszcie 
w okres normalnego rozwoju, a przedstawione kalendarium świadczy 
o drodze, jaką przeszliśmy, by było tak, jak jest dziś. 

KAZIMIERZ MEDYŃSKI

Ilustrowane kalendarium 
łomiankowskie
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5500 lat p.n.e.
Pierwsze ślady osadnictwa neolitycznego na terenie Łomianek.                                                  

500 lat p.n.e.
Ślady osadnictwa kultury łużyckiej w Łomiankach i Burakowie.    

                    
I w. n.e.

Istnienie osady hutniczej na terenie Łomianek Dolnych, odkryto pozostałości 
licznych pieców dymarkowych, pieców do wypalania wapna, a także m.in. 
kościane narzędzia rolnicze, kościane łyżwy, glinianą ceramikę, narzędzia 

tkackie (fot. 1–5).                                                                                                                               

X–XI w.
Początek stałego osadnictwa na naszym terenie.                                                                                

1377
Wzmianka o chorążym ks. Janusza I, Arnoldzie z Łomn Małych /Łomianek/.                                                                                                                           

1390
Wzmianka o Kiełpinie należącym do Nałęczów z Nowego Dworu.                                                                                                                            

3 lutego 1407
Biskup płocki Jakub ustanawia wójtostwo we wsi Dziekanowo /Dziekanów/, 

wójtem zostaje Mikołaj z Radzikowa.                                                                

1422
Pierwsza wzmianka o wsi Borakowo /Buraków/, własności rodu Prusów.                                                                                                         

8 lutego 1461
Erygowanie w Kiełpinie przez biskupa Andrzeja Bonińskiego parafii pod we-
zwaniem św. Małgorzaty i poświęcenie modrzewiowej świątyni ufundowanej 
przez wojewodę mazowieckiego Jana z Węgrzynowa herbu Rogala (fot. 6).        

                                           

1499
Proboszczem jest ks. Andrzej (nazwisko nieznane).  

1512
Wielka powódź zalewa kościół w Kiełpinie na wysokość ponad 2 m

we wnętrzu.           

1526
Z inicjatywy królowej Bony rozpoczęto budowę  młynów wodnych w Burako-

wie i Młocinach (fot. 9).                                                                                                                                   

1603
Parafia Kiełpin liczy 300 mieszkańców, działa szkoła parafialna.      

                                                                                                                            
1636

Buraków otrzymuje prawo magdeburskie.                                                                     

1656
Zniszczenie Burakowa przez Szwedów, utrata znaczenia.         

                 
1766

Spłonęła plebania przy kościele parafialnym.

ok. 1770
Alojzy Brühl buduje w Prochowni wytwórnię prochu i kul armatnich (fot. 10).                                                                                                                            

1774
Powódź zalewa Łomianki, naruszając kościół w Kiełpinie.

1778
Alojzy Brühl na własny koszt remontuje uszkodzony kościół.

1785
Proboszczem parafii Kiełpin jest ks. Krzysztof Szostek.

ok. 1785 
Łomianki i Kiełpin stają się własnością przybyłego 

z Niemiec kupca i bankiera Jerzego Fryderyka Pothsa (fot. 11).
                                                                         

1786
Proboszczem zostaje ks. Ignacy Grąbczewski.

1787
Probostwo obejmuje ks. Franciszek Sułkowski.

1788
Proboszczem jest ks. Wojciech Sosnowski.

1789
Proboszczem jest ks. Andrzej Czechowicz.  

1790
Proboszczem jest ks. Kajetan Czyżkowski.

1792
Powódź poważnie uszkadza kościół.

1795
III rozbiór Polski,  dobra kościelne z Dziekanowem przejmują władze 

pruskie.                                           
                                                                              

ok. 1800
Rodzina Pothsów buduje w Łomiankach browar i gorzelnię (fot. 12).                    

                                               
     1790–1802

Proboszczem jest ks. Michał Karwosiński.

1802–1820
Proboszczem jest ks. Roch Moczarski.
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1803
Fryderyk Poths sprowadza pierwszych kolonistów niemieckich do Kiełpina.  

1804
Dzierżawca dóbr Łomna Antoni Trębicki sprowadza do Dziekanowa następną 

grupę kolonistów niemieckich (fot. 8).

1807
Łomianki wchodzą w skład ziem Księstwa Warszawskiego, chłopom nadano 

wolność osobistą.

sierpień 1813
Wielka powódź nawiedza Łomianki.

3 maja 1815
Łomianki wchodzą w granice Królestwa Polskiego pod  dominacją Rosji 

carskiej.

1819
Przez Łomianki przeprowadzono bity trakt z kamienia (obecna ul. Warszaw-

ska), łączący Warszawę z Kazuniem.

1820–1824
Proboszczem jest ks. Stanisław Gawłowski, w 1823 r. remontuje kościół.

1820
Założono cmentarz parafialny w Kiełpinie (fot. 13).   

1824–1840
Proboszczem zostaje ks. Jan Skórski, parafia obejmuje Kiełpin, Kępę 

Kiełpińską, Łomianki, Buraków, Dąbrowę (fot. 14).

1827
Pierwsza wzmianka o istnieniu w Łomiankach szkoły elementarnej na 

działce wydzielonej ukazem carskim z Dóbr Łomiankowskich /teren obecnej 
SP nr 1 przy ul. Warszawskiej/.

1831
Powódź niszczy cmentarz grzebalny w Kiełpinie. W 1933 r. ks. Skórski 

remontuje cmentarz i kościół.

1840–1859
Parafię obejmuje ks. Maurycy Nowicki (fot. 15).

1844
Łomianki nawiedza wielka powódź, wyrządzając poważne szkody. Woda 

przynosi figurkę św. Jana Nepomucena (fot. 16). 

1845
Rozpoczęto budowę wału przeciwpowodziowego od Młocin

do Kępy Kiełpińskiej.
                                                                                                                   

1859–1873
Proboszczem zostaje ks. Stanisław Chromiński. W 1862 r. wykonano kolejny

remont kościoła.

1864
Pożar niszczy dach i dzwonnicę kościoła, a w 1870 r. kościół zostaje poważ-

nie okradziony (fot. 18).

1873–1906
Proboszczem jest ks. Hilary Sobolewski, parafia liczy 887 osób (fot. 19).

1876
Najstarszy zachowany ślad istnienia cmentarza ewangelickiego w Dziekano-

wie Leśnym d. Niemieckim (fot. 17). 

1888.03.
Łomianki znów nawiedza wielka powódź (fot. 20).

1892
Hersz Berg Raabe na terenie dawnego folwarku Pothsów uruchomił „Gar-

barnię H. B. Raabe” zatrudniającą 53 osoby (fot. 22).

1895
Najstarszy zachowany pochówek na cmentarzu ewangelickim na Kępie 

Kiełpińskiej (fot. 21).

1906–1910
Proboszczem jest ks. Bernard Jarzębski. 

1908
Spłonęła łomiankowska szkoła.

1910
Proboszczem jest ks. Jan Wertyński.

1911–1926
Proboszczem jest ks. Wacław Tyszka, inicjator przeniesienia kościoła 

parafialnego do Łomianek.

ok. 1918
Żydowski przedsiębiorca zakłada na polach przy ul. Brukowej cegielnię 

wykorzystującą lokalne pokłady gliny (fot. 23). 

1922
W Dziekanowie Polskim powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, pierwszym 

komendantem został Stanisław Kozłowski. 

1923
Powstaje łomiankowski oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, założycielami 
są: Feliks Bentyn, Antoni Bogdański, Mosze Galanter, Piotr Przytuła, Stani-

sław Matuszewski (fot. 24).   

marzec 1924
Wielka powódź nawiedza Łomianki i niszczy kościół parafialny w Kiełpinie 

(fot. 25).                
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2 3

1. Ogólny widOk niektórych pOzOstałOści pO pie-
cach dymarkOwych Odkrytych przy ul. wiślanej 
w rejOnie jeziOrka FabrycznegO.
FOt. p. bOgdanOwicz

2. jeden z lepiej zachOwanych pieńków żużlO-
wych pOzOstałych pO wytOpie rudy darniOwej. 
FOt. p. bOgdanOwicz

3. tak zwany wapiennik, czyli piec, w którym 
wypalanO wapnO pOtrzebne w prOcesie wytOpu 
żelaza. FOt. p. bOgdanOwicz
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4. wśród śladów pO istniejącej tu Osadzie OdnaleziOnO m.in. łyżwę z kOści zwierzęcej. FOt. p. bOgdanOwicz

5. mOtyka z rOgów jelenia służąca dO prac pOlOwych. FOt. p. bOgdanOwicz

6. herb „rOgala” wOjewOdy mazOwieckiegO jana z węgrzynOwa, FundatOra kOściOła w kiełpinie. rys. a. jOńca

7. herb „trójstrzał” Otrzymany przez pOthsa w 1790 r. rys. a. jOńca

8. herb antOniegO trębickiegO. rys. a. jOńca

9. królOwa bOna sFOrza. Obraz jana matejki

10. generał artylerii, starOsta warszawski alOjzy Fryderyk jan vOn brühl. Obraz per kraFFta                  
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11. kwatera rOdziny pOthsów na cmenta-
rzu paraFialnym w kiełpinie. 
FOt. k. medyński

12. pieczątka, którą pOsługiwał się karOl 
pOths, prOwadząc brOwar i gOrzelnię.
FOt. r. bierzanek

13. główna alejka cmentarza paraFialnegO 
w kiełpinie z zachOwanymi grObami najstar-
szych pOchówków, w tym trzech prObOsz-
czów paraFii św. małgOrzaty. 
FOt. k. medyński 

14. grób ks. jana skórskiegO, prObOsz-
cza paraFii pw. św. małgOrzaty w latach 
1824–1840. FOt. k. medyński

15. grób ks. maurycegO nOwickiegO, 
prObOszcza w latach 1840–1853. 
FOt. k. medyński

16. Figurka św. jana nepOmucena Odnale-
ziOna w burakOwie pO pOwOdzi 1888 r. 
FOt. e. pustOła-kOzłOwska
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17. najstarsza zachOwana płyta nagrObna na cmentarzu ewangelickim 
w dziekanOwie leśnym d. niemieckim. FOt. t. sienicki

18. kOściół w kiełpinie OdbudOwany pO pOżarze w 1874 r.
rys. z natury 1878 r. s. masłOwski

19. grób ks. hilaregO sObOlewskiegO, prObOszcza w latach 1873–1906.
FOt. k. medyński

20. kOściół w kiełpinie OdbudOwany  pO pOwOdzi w 1888 r. Obraz m. mazurka

21. płyta nagrObna na cmentarzu ewangelickim na kępie kiełpińskiej. 
FOt. t. sienicki
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22. budynek garbarni  i jej pracOwnicy Ok. 1937 r.
FOt. archiwum

23. glinianki przy ul. brukOwej, dziś parking przed marketem 
auchan. FOt. k. medyński

24. załOżyciele Osp w łOmiankach: stanisław bentyn, mOsze 
galanter, antOni bOgdański, władysław kOwalski, antOni 

dąbrOwski. FOt. archiwum

25. rOdzina zOmerFeldów z dziekanOwa przed zalanym przez 
pOwódź dOmOstwem. FOt. archiwum

22

23 24
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1925–1928
Budowa nowego kościoła pw. św. Małgorzaty w Łomiankach wg projektu 

architekta Ludwika Kirstowskiego na działkach darowanych przez
prof. Brzóskę i rodzinę Gawrońskich (fot. 27, 28). 

1926–1929
Pierwszym proboszczem po przeniesieniu kościoła do Łomianek

jest ks. Jan Wysocki.

1929–1931
Proboszczem jest ks. Mieczysław Rybiński.

1929–1934
Budowa synagogi przy ul. Racławickiej, fundatorami rodzina Rechtmanów, 

projekt Stanisław Haberling. 

17 maja 1929
Uruchomiono biegnącą przez Łomianki linię kolejową z Warszawy do Palmir, 

dyrektorem i kierownikiem budowy był inż. Tadeusz Baniewicz (fot. 30).                                           

26 sierpnia 1930
Powstaje plan parcelacyjny nowego osiedla pod nazwą Dąbrowa Leśna, 

sporządza go mierniczy przysięgły Eugeniusz Biedrzycki. 

1931–1940
Proboszczem jest ks. Apoloniusz Kosiński.

21 sierpnia 1933
Oddano do użytku murowany budynek nowej Szkoły Powszechnej 

w Łomiankach przy ul. Warszawskiej. Pierwszym dyrektorem został Teofil 
Jeziorski (fot. 29, 31).        

                         
1935

Przy szkole powszechnej założono pierwszą w Łomiankach drużynę harcer-
ską, drużynowym Henryk Dzierżyński, zastępcą Czesław Sikorski (fot. 32).

1935–1937
Ulicę Warszawską (od Warszawy do Czosnowa) pokryto betonową 

nawierzchnią. Roboty wykonała niemiecka firma ze Śląska. 

1936
Przedsiębiorca żydowski Dawid Rechtman uruchamia autobusem Fiat 

komunikację z Łomianek do Warszawy (fot. 33, 34).

1936
Umiera dotychczasowy wójt gminy Młociny Franciszek Mamaj z Kaliszówki.

1937
Wójtem gminy Młociny zostaje wybrany Antoni Bogdański 

z  Łomianek (fot. 36).

1 czerwca 1938
Firma Polski Przemysł Aluminiowo-Brązowniczy Sp. Akc. na terenie 

1,5 ha w Prochowni buduje „Aluminiówkę”. Głównymi  akcjonariuszami są 
Zygmunt Polak, Stanisław Kisiel, Irena  O’Berg, Bolesław Misio. 
Firma zatrudnia 20 osób i produkuje m.in. farby aluminiowe 

dla przemysłu zbrojeniowego (fot. 37). 

1938
Powstają Zakłady Mechaniczne Dołęgowski i Jezierski tzw. „Resorówka”pro-

dukująca części samochodowe. Zakład zatrudnia  45 pracowników.      
              

1 sierpnia 1939
Otwarcie w Dąbrowie Leśnej przy ul. Pionierów pensjonatu Stowarzyszenia 

Urzędników Państwowych (fot. 35).    

     1 września 1939
Nad Łomiankami odbywa się pierwszy podniebny pojedynek II wojny 
światowej zakończony zestrzeleniem przez ppłk. pil. Leopolda Pamułę 

niemieckiego myśliwca Me-109 (fot. 38, 39). 

19 września 1939
Zwycięska szarża 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich przebijających 

się do oblężonej przez Niemców Warszawy, dowodził ppłk Edward Godlewski 
(fot. 40, 41).

22 września 1939
Bitwa pod Łomiankami, ginie ok. 800 żołnierzy z armii „Poznań”

 i „Pomorze”, m.in. gen. Mikołaj Bołtuć oraz olimpijczyk mjr Leszek 
Lubicz-Nycz (fot. 42, 43).    

                                                    
25 września 1939

Pierwsza egzekucja zakładników – Stanisława Majewskiego i Jana Królaka 
na terenie Burakowa, początki ruchu oporu (fot. 44). 

  
1 stycznia 1940

W Burakowie powstaje pierwsza konspiracyjna komórka organizacji 
Polska Niepodległa (wcielona do AK w 1942 r.), założycielem jest Kazimierz 

Zawitaj (fot. 46).            
                                                                                                          

1940
Władze okupacyjne wyznaczają na wójta gminy Młociny N. Surwiłłę.

1940
Proboszczem w Łomiankach zostaje ks. Stanisław Brejnak z Bożęcina 

zmuszony przez Niemców do zamieszkania w Kiełpinie w latach 
1940–1944 (fot. 49). 

1940
Powódź zalewa Kępę Kiełpińską.

1940
W Dąbrowie Leśnej podchorąży W. Pecyński i J. Warmiński organizują 

Kompanię Młodzieżową AK (fot. 47, 48).
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1 kwietnia 1940
Ekshumacja poległych żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” z tymczaso-

wych mogił zbiorowych na cm. parafialny w Kiełpinie.

1 października 1940
W Prochowni na terenie topialni łoju Żyda Mordki Widerszala Niemcy 

zakładają przejściowe getto dla łomiankowskich Żydów (fot. 50).

1 lipca 1944
Parafię św. Małgorzaty obejmuje ks. Franciszek Romanowski 1944–1974 

(fot. 51). 

20 lipca 1944
Niemieccy koloniści zaczynają opuszczać Łomianki.                                                                

24 lipca  1944.07
Przybycie do Dziekanowa oddziałów AK z Puszczy Nalibockiej  pod dowódz-

twem por. Adolfa Pilcha ps. Góra, Dolina (fot. 52, 54).       
                                                                                            

1 sierpnia 1944
Udział tutejszych struktur ruchu oporu wchodzących w skład Grupy „Kampi-

nos” w Powstaniu Warszawskim, bitwa o lotnisko bielańskie (fot. 53).

18 września 1944
Strącenie nad Dziekanowem amerykańskiego samolotu B-17 niosącego 
pomoc walczącej Warszawie, ginie ośmiu lotników, w tym dowódca por. 

Francis Akins.
                                                                                         

15 stycznia 1945
Płonie Szkoła Podstawowa w Łomiankach.

  
16 stycznia 1945

Wkroczenie do Łomianek oddziałów 2 Dywizji Piechoty 1 Armii  Wojska 
Polskiego dowodzonej przez gen. Jana Rotkiewicza (fot. 55).

18 stycznia 1945
Utworzenie własnego, niezależnego posterunku Milicji Obywatelskiej, 

komendantem wybrano Feliksa Bentyna – byłego żołnierza AK, pseudonim 
Oset (fot. 56).               

                                                                                                                          
20 stycznia 1945

Rozpoczyna urzędowanie Gmina w Młocinach, wójtem jest A. Lipsz z Młocin 
(fot. 57).     

                                                                                         
1 marca 1945

Przy ul. Gościńcowej uruchomiono młyn Mieczysława Zaręby (fot. 58).

13 marca 1945
Odbudowa „Resorówki” i wznowienie produkcji.                                  

19 marca 1945
Otwarto szkołę podstawową w budynku dawnej kaplicy ewangelickiej przy 

ul. Szpitalnej, kierownikiem ponownie jest Teofil Jeziorski.  
                                                                                                     

24 marca 1945
Gminę Młociny opuszcza sowiecki komendant wojskowy. 

1 kwietnia 1945
Rozpoczęto prace nad założeniem Kwatery Wojennej na cmentarzu 

parafialnym w Kiełpinie, I etap zakończono w 1948 r., stanął obelisk dla 
2500 żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze”, ostateczny wygląd Kwatera 

otrzymała w 1971 r. (fot. 59, 60).

25 kwietnia 1945
Radni Gminy Młociny wybierają na wójta Feliksa Radzikowskiego 

z Dąbrowy, przewodniczącym Zarządu Gminy jest prof. Stanisław Brzósko 
z Łomianek (fot. 61, 62).

5 sierpnia 1945
W Łomiankach otwarto pierwsze po wojnie przedszkole.                               

 
1945

Założenie Gminnej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska”. 
Założyciele: Stanisław Baran, Adam Krukowski, Stefan Gocławski, Stanisław 
Matuszewski, Kazimierz Zawitaj. Pierwszym prezesem został Adam Krukow-

ski (fot. 63). 
            

1945
Powstaje pierwsze, nieoficjalne Koło Kombatantów wchłonięte w 1949 r. 

przez ZBoWiD, współzałożycielem był Stanisław Baran (fot. 64).

1945
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zakłada w pensjonacie SUP na terenie Dąbro-
wy Leśnej Państwowy Dom Dziecka dla sierot  wojennych. Dom zlikwidowa-

no 30 sierpnia 1983 r. (fot. 65).

1947
Wójtem gminy Młociny zostaje Jan Miecznikowski z Burakowa (fot. 66).

1947
Znacjonalizowano „Resorówkę”.      

                                                                                                                   
1949

Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia uruchomił 
w Dziekanowie Leśnym sanatorium dla dziewcząt na 405 łóżek (fot. 67).

1949
Ostatnim wójtem Gminy Młociny jest Henryk Kominek z Górc. 

20 marca 1950
Reforma administracyjna, likwidacja stanowiska wójta, przewodniczącym 

Gminnej Rady Narodowej w Młocinach zostaje Józef Adamiec.
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26. OchOtnicza straż pOżarna w dziekanOwie.
FOt. archiwum

27. kOściół paraFialny św. małgOrzaty 
w łOmiankach pO przeniesieniu z kiełpina 

i znacznej przebudOwie.
FOt. archiwum.

28. w miejscu przeniesiOnegO z kiełpina 
kOściOła pOstawiOnO pamiątkOwą kapliczkę.

FOt. r. bierzanek

26
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29. szkOła pOwszechna w łOmiankach, Obecnie szkOła pOdstawOwa nr 1 im. marii kOwnackiej przy ul. warszawskiej.
FOt. archiwum

30. prOjekt linii kOlejOwej z warszawy dO mOdlina (dOprOwadzOnO tylkO dO palmir)

31. kierOwnik szkOły pOwszechnej w łOmiankach teOFil jeziOrski.
FOt. archiwum 

30

29

31
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34
32. zbiórka łOmiankOwskiej drużyny harcerskiej przed dOmem wójta  a. bOgdańskiegO.
FOt. archiwum

33. róg ul. warszawskiej i wiślanej. widOczne dwie pOmpy benzynOwe i autObus pOlski Fiat 621l, wła-
snOść dawida rechtmana, wOżący pasażerów na trasie łOmianki – warszawa.
FOt. archiwum

34. tak wyglądał autObus pOlski Fiat 621l kursujący w latach 1936–1939 r. 
z łOmianek pOczątkOwO dO dwOrca gdańskiegO,  pOtem dO placu bankOwegO . 
FOt. archiwum
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35. pensjOnat stOwarzyszenia urzędników państwOwych w dąbrOwie leśnej przy ul. piOnierów, prOjekt inż. arch. zdzisława celarskiegO. 
FOt. z. celarski

36. antOni bOgdański z łOmianek, wójt gminy młOciny. FOt. archiwum

37. zakłady zwane „aluminiówką” Obecnie pOlmO łOmianki. FOt. z. krukOwski

38. pOlski myśliwiec pzl p11 walczący pOdczas wOjny ObrOnnej 1939 r. FOt. archiwum

39. pilOt pOlskiegO samOlOtu p11 ppłk leOpOld pamuła, zwycięzca pOjedynku lOtniczegO z niemieckim me-109 nad łOmiankami 1 września 
1939 r. FOt. archiwum

38

39
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40

40. płk edward gOdlewski, dOwódca 14 pułku 
ułanów jazłOwieckich, awansOwany w 1945 r. 

dO stOpnia generała brygady.
FOt. archiwum                                                                   

41. szarża ułańska w dąbrOwie leśnej, zwana 
niesłusznie „szarżą pOd wólką węglOwą”. 

Obraz a. nOwaka-zemplińskiegO
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42. gen. mikOłaj bOłtuć pOległy w rejOnie ul. piaskOwej w dąbrOwie. FOt. archiwum

43. mjr leszek lubicz-nycz pOległy przy wale wiślanym w burakOwie. FOt. archiwum

44. mieszkaniec burakOwa, Felczer stanisław majewski rOzstrzelany za dOmniemany zamach na niemieckiegO żOłnierza.
FOt. archiwum  
           
45. tablica pOświęcOna rOzstrzelanym w burakOwie zakładnikOm (zawieszOna w paraFialnym kOściele bł. marceliny
darOwskiej w burakOwie). FOt. m. mOraczewski

44

45
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46. kazimierz zawitaj, OrganizatOr kOnspiracyjnej kOmórki 
pOlska niepOdległa w burakOwie. FOt. archiwum

47. wOjciech pecyński, współOrganizatOr kOmpanii 
młOdzieżOwej ak w dąbrOwie leśnej. FOt. archiwum

48. janusz warmiński, drugi współOrganizatOr kOmpanii 
młOdzieżOwej ak. FOt. archiwum

46 48

47
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49. ks. stanisław brejnak (z lewej) pOśród 
dzieci pO pierwszej kOmunii.

FOt. archiwum  

50. ruiny tOpialni łOju mOrdki widerszala 
w rejOnie ul. brukOwej, gdzie niemcy 

zOrganizOwali w 1940 r. gettO dla 
łOmiankOwskich żydów.

FOt. j. szymbOrski

49

50
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51

51. prObOszcz paraFii pw. św małgOrzaty w łOmiankach ks. Franciszek rOmanOwski. FOt. archiwum

52. kamień przed szkOłą pOdstawOwą w dziekanOwie upamiętniający przybycie Oddziału pOr. a. pilcha. FOt. arch.

53. pOmnik żOłnierzy ak grupa „kampinOs” w młOcinach, pOległych w ataku na lOtniskO bielańskie. FOt. archiwum

54. pOr. adOlF pilch „góra”, „dOlina”, d-ca Oddziału ak przybyłegO z puszczy nalibOckiej. FOt. archiwum

52
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55. mapa przekrOczenia wisły 
w rejOnie łOmianek przez 2 dp           
1 armii wp. rys. k. medyński

56. Feliks bentyn, żOłnierz ak ps. 
Oset, pierwszy kOmendant pOsterunku 
mO w łOmiankach. 
FOt. archiwum

57. pOwOjenny budynek 
gminy w młOcinach przy ul. 
dzierżOniOwskiej. FOt. archiwum

55
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60

58. młyn mieczysława zaręby za dOmem kOzdrOja. FOt. sęczkOwski

59. Fragment kwatery wOjennej na cmentarzu w kiełpinie, stan z 1948 r. FOt. 
archiwum

60. Obelisk pOświęcOny pamięci żOłnierzy armii „pOznań” i „pOmOrze” pOległych 
w 1939 r. i pOchOwanych w kwaterze wOjennej na cmentarzu w kiełpinie. FOt. 
archiwum
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63

64



ILUSTROWANE KALENDARIUM ŁOMIANKOWSKIE

43

65

61. pierwszy pO wOjnie, wybrany demOkratycznie przez radnych, wójt gminy młOciny Feliks 
radzikOwski z dąbrOwy. FOt. archiwum

62. przewOdniczący zarządu gminy młOciny w 1945 r. prOF. stanisław brzóskO z łOmianek. 
FOt. archiwum
 
63. współzałOżyciel i pierwszy prezes gminnej spółdzielni zaOpatrzenia i zbytu „samOpOmOc 
chłOpska” w łOmiankach, adam krukOwski. FOt. archiwum 

64. mjr stanisław baran, żOłnierz ak ps. wacław, załOżyciel pierwszej pOwOjennej kOmórki
kOmbatantów w łOmiankach, później prezes lOkalnegO kOła zbOwid. 
FOt. archiwum 

65. pierwsi pOwOjenni wychOwankOwie z pddz w dąbrOwie leśnej 1945 r. 
FOt. archiwum
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66. jan miecznikOwski, wójt gminy młOciny w latach 
1947–49. FOt. archiwum

67. sanatOrium przeciwgruźlicze dla dziewcząt 
w dziekanOwie leśnym. FOtOpOlska.eu
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2 sierpnia 1950
Powstała Gminna Kasa Spółdzielcza, założyciele: Władysław Balcerzak, 

Jan Bogdański, Wacław Białobrzeski, Stefan Gocławski, Teodor Dudziński, 
Franciszek Kaczmarek, Stanisław Majewski, Michał Malitek, Stanisław 

Romanowski, Wacław Radomski, Jan Przytuła, Bolesław Sajdak, 
Stanisław Tanaś (fot. 68, 69).

15 maja 1951
Łomianki oddzielają się od gminy Młociny, stając się samodzielną jednostką 
administracyjną, natomiast Młociny zostają przyłączone do Warszawy, prze-
wodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Łomiankach zostaje Edward Golc.    

1 lipca 1952
Utworzono powiat nowodworski, przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej 

w Łomiankach zostaje Czesław Kościelewski.

1953
Uruchomiono Fabrykę Zabawek nazwaną popularnie „lalkownią”, późniejsze 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

1953
Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej jest Adam Skowronek 

z Czosnowa.

1954
Spłonęła garbarnia H.B. Raabego przy ul. Fabrycznej.

29 września 1954
Kolejna reforma administracyjna, likwidacja gmin, pierwsze wybory do 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomiankach, przewodniczącym Gromadz-
kiej Rady Narodowej wybrano Jana Pruchniaka.   

1955
Przewodniczącym Gromadzkiej RN jest Wacław Radomski.

1956
Przewodniczącym Gromadzkiej RN jest Roman Grzelewski.

11 kwietnia 1956
Spłonęła szkoła podstawowa (dawny budynek kaplicy ewangelickiej) przy 

ul. Szpitalnej w Łomiankach.          
                                                                                                             

1956
MZK Warszawa uruchomiła pierwszą stałą linię autobusową „D” na trasie 

Marymont–Dziekanów Leśny–Graniczka (fot. 70).     

2 lutego 1958
Przewodniczącym Gromadzkiej RN jest Władysław Bulaszewski z Łomianek 

(fot. 72).

1958
Powódź w Kiełpinie.

16 stycznia 1959
Utworzenie Kampinoskiego Parku Narodowego, część Łomianek weszła 

w skład otuliny Parku.   
                                                                

1959
Rozpoczęto sypanie nowych wałów przeciwpowodziowych, zakończono 

w 1960 r.

1 września 1959
Oddanie do użytku nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Warszawskiej 73.

1963
Połączono ul. Wiślaną z Wólką Węglową drogą z płyt betonowych.

7 listopada 1964
Linia MZK 110 połączyła Dąbrowę Leśną z Warszawą, przez Wólkę Węglową 

do pl. Wilsona. Inicjatorzy: Jadwiga Zawistowicz, Stefania Medyńska, 
Edward Michalski, Teresa Kędzierska, Maria Celarska, Jan Wandel, Janina 

Zawistowicz (fot. 71, 74).

30 maja 1965
Przewodniczącym Gromadzkiej RN jest Ryszard Wadecki z Łomianek

 (fot. 73).

4 grudnia 1967
Powstał Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. prof. Józefa Polikarpa Brudzińskie-

go w Dziekanowie Leśnym.                                                                       

1971
Powstał Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.                                          

19 września 1971
Odsłonięto kamień Pamięci Więźniów Pawiaka Rozstrzelanych w Burakowie 

w latach 1939–42 (fot. 75, 76).

1 stycznia 1973
Reforma administracyjna, likwidacja gromad, przywrócono gminę Łomianki.

1974
Wybudowano Stację Średniego Ciśnienia  Gazu dla potrzeb zakładu Polmo, 

co dało początek gazyfikacji gminy Łomianki.

1 kwietnia 1974
Otwarto pierwszy wielkopowierzchniowy pawilon handlowy „Samopomocy 

Chłopskiej” u zbiegu ul. Warszawskiej i Wiślanej (fot. 77, 78). 
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  1 czerwca 1975
Reforma administracyjna, powstało stanowisko naczelnika gminy (naczelni-

kiem jest nadal Ryszard Wadecki).

25 sierpnia 1975
Parafię św. Małgorzaty obejmuje ks. Jan Czerwiński 1975–19 (fot. 79).

29 kwietnia 1975
Powstanie Instytutu Studiów nad Rodziną, założycielem i pierwszym dyrek-

torem był ks. abp Kazimierz Majdański (fot. 80).  
                                                                        

1975
Łomianki przecięto drogą szybkiego ruchu śladem dawnego toru kolejowego 

linii Warszawa – Palmiry.

22 września 1975
Początek organizowania Szkolnej Izby Pamięci w SP 1. Izba funkcjonuje do 
1986 r., lecz z powodu braku miejsc lekcyjnych zamknięto ją do 1994 r. 

(fot. 82).

20 lipca 1976
Powiększenie cmentarza parafialnego w Kiełpinie i założenie Kwatery 

Zasłużonych, przeznaczonej dla zmarłych po wojnie kombatantów.

22 września 1976
W Kwaterze Wojennej cmentarza parafialnego postawiono obelisk poświęco-

ny 14 Pułkowi Ułanów Jazłowieckich (fot. 81).

1 września 1979
W centrum Łomianek odsłonięto pomnik „Bohaterom Poległym  w Obronie 

Ojczyzny” 1939–1945 (fot. 83).

23 marca 1980
Naczelnikiem gminy zostaje Stanisław Żurański.

4 grudnia 1983
Ks. kardynał Józef Glemp poświęcił dolny kościół w nowo budowanej

świątyni pw. św. Małgorzaty. Projekt I. Kupiec, W. Rataj, B. Konopiński.
Budowę zakończono w 1988 r., proboszczem był wówczas ks. Jan

 Czerwiński (fot. 84).

17 czerwca 1984
Naczelnikiem gminy zostaje Wiesław Bochenek z Burakowa.

21 września 1986
Na cmentarzu w Kiełpinie w Kwaterze Wojennej odsłonięto obelisk poświę-

cony pamięci lotników amerykańskich zestrzelonych nad Dziekanowem 
Leśnym w 1944 r. (fot. 86).

27 września 1987
Wizyta wiceprezydenta USA G. Busha na cmentarzu w Kiełpinie (fot. 85).             

     
1 lipca 1988

Jezioro Kiełpińskie uznano za rezerwat przyrody.

1 stycznia 1989
Dzięki wysiłkom grupy działaczy, w tym Wiesława Bochenka i Józefa 

Dębskiego, Łomianki uzyskały prawa miejskie (fot. 89).

15 maja 1990
Odwołanie Wiesława Bochenka z funkcji, pełniącym obowiązki 

burmistrza miasta i gminy Łomianki zostaje Janusz Siemiński z Dąbrowy 
Leśnej (fot. 90).  

2 lutego 1990
Łomiankowscy przedsiębiorcy założyli Stowarzyszenie Prywatnych Przed-
siębiorców (SPP), założyciele: Andrzej Kaliński, Tadeusz Stelmach, Ryszard 

Pieńkowski, Kazimierz Medyński (fot. 91).

25 maja 1990
Ukazał się pierwszy nr „Gazety Łomiankowskiej” wydawanej przez SPP 
nakładem Biura INFOR. Zespół redakcyjny: Ryszard Pieńkowski, Eligiusz 
Majkut, Kazimierz Medyński, Alicja Grąbczewska, Remigiusz Bierzanek, 

Hanna Przedborska-Matak (fot. 92, 93, 94).

4 czerwca 1990
Pierwsze wolne i demokratyczne wybory do Rady Miasta i Gminy Łomianki, 
burmistrzem Lech Jeziorski z Łomianek, przewodniczącym Rady Miejskiej 

Zygmunt Ratusiński (fot. 95, 96).

19 października 1990
Powstaje pierwsze w gminie Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców 

i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej, prezesem inż. Stefan Kurzawiński (fot. 97).

1 lutego 1991
Zawarcie umowy o współpracy bliźniaczych miast pomiędzy

 Noyelles-lès-Vermelles we Francji a Łomiankami, podpisali mer
Leon Copin i burmistrz Lech Jeziorski (fot. 98).

1 marca 1991
Rada Miasta i Gminy Łomianki zatwierdziła herb miasta (fot. 99).

1 maja 1991
Ruszyła lokalna linia autobusowa „Ł”. Pierwsza dyrekcja KMŁ: Jan Kornalew-

ski, Marek Ślusarczyk, Ryszard Wyszogrodzki (fot. 100).

16 czerwca 1991
Wycofaną z Łomianek linię autobusową „701” MZA przeniosły do Dąbrowy 

Leśnej, likwidując dotychczasową linię „110”.
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19 czerwca 1991
Rada Miejska odwołuje L. Jeziorskiego, burmistrzem zostaje  Andrzej Belka 

z Łomianek (fot. 101).

14 lipca 1991 
Zawarcie umowy o współpracy bliźniaczych miast pomiędzy Columbia      

Heights w stanie Minnesota w USA a Łomiankami podpisali burmistrz Edward 
Carlson i Andrzej Belka (fot. 102, 103, 104). 

18 września 1991
W Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym odsłonięto tablicę Pamięci 

Lotników Amerykańskich. Inicjatorem był przewodniczący Społecznej Komisji 
Siostrzanych Miast Ryszard Szcześniak (fot. 105, 106,107).

2 grudnia 1991
Początek działalności łomiankowskiej straży miejskiej, komendantem został 

Józef Szatybełko, straż liczyła 20 funkcjonariuszy (fot. 109).   
                            

1992
Otwarto „Bazarek” przy ul. Wiślanej za pawilonem handlowym.

3 maja 1992
Uruchomiono Rejonowy Punkt Zasilania w energię elektryczną (fot. 108).   

16 listopada 1993
Otwarcie marketu GLOBI przy ul. Warszawskiej (fot. 110).

1994
Rada Miasta nadała pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Łomianek, został 

nim doradca z Amerykańskiego Korpusu Pokoju Irvin Hertz (fot. 111). 

15 sierpnia 1994
Wyszedł pierwszy nr „Gminnego Kuriera Mazowieckiego”, wydawca Stefan 

Kurzawiński. „Kurier” wychodził do 24 grudnia 1995 r. (fot. 112).

1 września 1994
Ponownie otwarto poszerzoną Izbę Pamięci „Bohaterom Puszczy Kampino-

skiej” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach (fot. 113, 114).       
                                                                                      

16 listopada 1994
Uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Fabrycznej, projekt i wyko-

nanie firma Arconis, urządzenia Grundfos i Danfoss (fot. 115).

9 czerwca 1995
Erygowanie przez ks. kardynała Józefa Glempa parafii pw. św.  Marka 

Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej, pierwszym proboszczem został ks. Andrzej 
Kostrzębski (fot. 116, 117).

1 lipca 1995
Uruchomienie samorządowego Radia Mazowsze jako rozgłośni gmin 

Łomianki, Zakroczym, Czosnów, Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek. Nadajnik 
zainstalowano w Nowym Dworze, studio w Łomiankach. Dyrektorem radia 

została jego twórczyni Ewa Bryćko (fot. 118, 119).

1996
Erygowanie w Burakowie parafii pw. bł. Marceliny Darowskiej, proboszczem 

jest ks. Kazimierz Gers (fot. 120, 121).       
                                                                                                                   

14 września 1996
Odsłonięcie kamienia Pamięci 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich poległych 
w Dąbrowie Leśnej podczas szarży 19 września 1939 r. oraz powstałej tu 

Kompanii Młodzieżowej AK (fot. 122).

23 września 1997
Poświęcenie przez ks. bpa Mariana Dusia i oddanie do eksploatacji 
cmentarza komunalnego w Kiełpinie przy ul. Cienistej, docelowa

powierzchnia 3 ha (fot. 123).

1 października 1997
Otwarcie Banku PKO BP obok pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej, 

dyrektorem oddziału została Iwona Adamczyk (fot. 124).
          

1 grudnia 1997
Uruchomienie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Brukowej (fot. 125).

11 października 1998
Burmistrzem zostaje wybrany Łucjan Sokołowski z Dąbrowy 

Leśnej (fot. 126).

1998
Parafię św. Małgorzaty w Łomiankach obejmuje ks. Marek Kiliszek 

(fot. 127).        
                   

11 listopada 1999
Odsłonięto pomnik gen. Mikołaja Bołtucia przy ul. Warszawskiej 

(fot. 128, 129).    

1 października 2002
Likwidacja Instytutu Ekologii, powstaje Centrum Badań Ekologicznych PAN 

w Dziekanowie Leśnym.

27 lipca 2004
Rada Miasta i Gminy nadaje tytuł „Bohatera Ziemi Łomiankowskiej”
żyjącym, poległym i zmarłym mieszkańcom i żołnierzom walczącym 

na naszym terenie z okupantem niemieckim.           
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20 sierpnia 2004
Zakończono budowę Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego

 przy ul. Warszawskiej (fot. 130).

12 listopada 2006
Burmistrzem zostaje wybrany Wiesław Pszczółkowski z Łomianek (fot. 132).

29 listopada 2007
Otwarcie nowego komisariatu policji przy ul. Warszawskiej (fot. 131). 

1 marca 2008
Erygowanie w Dziekanowie Leśnym parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin, 

proboszczem ks. Dariusz Kosk (fot. 133, 135).

21 listopada 2010
Burmistrzem zostaje wybrany Tomasz Dąbrowski z Łomianek, przewodniczą-

cym RM Wojciech Berger, następnie Jan Grądzki (fot. 134).

10 września 2011
Pierwsza rekonstrukcja historyczna na polach Wilczeńca bitwy pod 

Łomiankami 1939 r. Organizatorem i narratorem Paweł Rożdżestwieński 
(fot. 136, 137).

17 września 2011
Odsłonięcie na cmentarzu kościelnym św. Małgorzaty kamienia pamiątkowe-

go poświęconego Pomordowanym w Katyniu (fot. 138).

18 maja 2012
Zakończono rozbudowę Domu Kultury, Biblioteki Publicznej, Straży Pożarnej 

i Ośrodka Zdrowia w Łomiankach.

10 stycznia 2012.01
Otwarto market Biedronka”przy ul. Warszawskiej w Prochowni.

28 września 2012
Odsłonięcie na murach ICDS tablicy pamiątkowej poświęconej olimpijczyko-

wi, majorowi Leszkowi Lubicz-Nyczowi (fot. 139).

24 października 2012
Oddano do użytku węzeł komunikacyjny ul. Kolejowa – ul. Brukowa 

z estakadą i rondem im. Kompanii Młodzieżowej AK.

30 listopada 2012
Otwarto supermarket Auchan przy ul. Brukowej (fot. 140).             

                                                    
8 maja 2013

Ks. kard. Kazimierz Nycz poświęcił w Kiełpinie i przekazał do użytku Dom 
Księży Emerytów Archidiecezji Warszawskiej pw. św. Alberta Chmielowskiego 

dla 42 kapłanów. Pierwszym dyrektorem został ks. prałat Marek Kiliszek, 
były proboszcz parafii św. Małgorzaty w Łomiankach (fot. 143).

9 maja 2013
Przedłużono ul. Brukową do ul. Trenów, powstały trzy nowe ronda; m.in. 

Czesława Sikorskiego i Zygmunta Lipskiego (fot. 141).           
                  

1 czerwca
Gmina przejęła obowiązek zagospodarowania odpadów.

16 czerwca 2013
Proboszczem parafii św. Małgorzaty w Łomiankach zostaje przeniesiony 

z Burakowa ks. prałat Kazimierz Gers, na jego miejsce przychodzi do 
Burakowa ks. Jerzy Wikieł (fot. 142).

1 sierpnia 2014
Odsłonięcie przed ICDS kamienia Powstańców Warszawy (fot. 144).

16 listopada 2014
Burmistrzem zostaje ponownie Tomasz Dąbrowski, przewodniczącym RM VII 

kadencji Tadeusz Krystecki (fot. 149).

15 stycznia 2015
Rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie  Leśnej. 

Pierwszy rok szkolny zaczęto 1 września 2017 r., dyrektorem została 
Małgorzata Pelczarska. 15 października 2018 r. szkole nadano 

imię Ireny Szewińskiej (fot. 145).

5 grudnia 2016
Poświecenie przez ks. abp. Kazimierza Nycza i oddanie wiernym nowego 

kościoła w Dąbrowie Leśnej (fot. 146, 147).

1 marca 2017
Po śmierci ks. Gersa proboszczem parafii św. Małgorzaty zostaje ks. Jacek 

Siekierski, dziekanem ks. Dariusz Kosk z parafii Matki Bożej Królowej 
Rodzin w Dziekanowie Leśnym (fot. 148).

19 października 2018
Otwarcie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej (fot. 150).

23 listopada 2018
Nowym burmistrzem Łomianek zostaje wybrana Małgorzata Żebrowska-  

-Piotrak (fot. 151).

3 maja 2019
Odsłonięcie pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości przed kościołem 

parafialnym w Łomiankach.
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105

107

106

105. spOłeczna kOmisja siOstrzanych miast z łOmianek. FOt r. bierzanek

106. tablica lOtników na ścianie szkOły pOdstawOwej w dziekanOwie. FOt. r. bierzanek

107. załOżyciel i przewOdniczący spOłecznej kOmisji siOstrzanych miast ryszard szcześniak. FOt. r. bierzanek
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110109

108

108. rejOnOwy punkt zasilania łOmianek 
w energię elektryczną. FOt. k. medyński

109. łOmiankOwska straż miejska przed pierw-
szą siedzibą na ul. wiejskiej.

FOt. r. bierzanek. 

110. market glObi przy ul. warszawskiej.
FOt. m. mOraczewski
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112

111

111. pierwszy hOnOrOwy Obywatel łOmianek pan irvin hertz, dOradca gOspOdarczy
z amerykańskiegO kOrpusu pOkOju. FOt. r. bierzanek

112. pierwszy nr „gminnegO kuriera mazOwieckiegO”. FOt. s. FOtin



ILUSTROWANE KALENDARIUM ŁOMIANKOWSKIE

69

114

113

113. pOnOwne Otwarcie szkOlnej izby pamięci „bOhaterOm kampinOsu”
w sp nr 1. FOt. s. FOtin

114. delegacja kpn darOwała krzyż wykOnany z sOsny, na której pOwieszOnO
pOwstańców 1863 r. FOt. s. FOtin
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116

117
115. stacja uzdatniania wOdy przy ul. Fabrycznej. FOt. um

116. pierwsza kaplica na placu przeznaczOnym dOcelOwO na kOściół paraFialny. FOt. archiwum

117. pierwszy prObOszcz paraFii pw. św. marka ewangelisty w dąbrOwie leśnej ks. andrzej kOstrzębski.
FOt. r. bierzanek
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118

119

118. budynek samOrządOwegO radia mazOwsze 
przy ul. kOściuszki w burakOwie.
FOt. r. bierzanek

119. załOżycielka i dyrektOr radia mazOwsze 
ewa bryćkO z dąbrOwy leśnej.
FOt. archiwum
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120. paraFialny kOściół w burakOwie pw.
bł. marceliny darOwskiej. FOt. archiwum

121. prObOszcz paraFii pw. bł. marceliny
darOwskiej w burakOwie. FOt. archiwum

120

121
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122

123

122. kamień pamięci pOległych ułanów jazłOwieckich Oraz kOmpanii młOdzieżOwej ak.
FOt. archiwum

123. biskup kazimierz duś święci ziemię pOd nOwy cmentarz kOmunalny w kiełpinie. 
FOt. r. bierzanek
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124 125

126
127

124. budynek banku pkO bp przy ul. warszawskiej. FOt. k. medyński

125. miejska Oczyszczalnia ścieków przy ul. brukOwej. FOt. um

126. burmistrz miasta i gminy łOmianki w latach 1998–2006 mgr inż. łucjan sOkOłOwski.
FOt. archiwum

127. prObOszcz paraFii pw. św. małgOrzaty w łOmiankach ks. marek kiliszek.
FOt. m. mOraczewski
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128

129

128. pierwszy pOmnik gen. mikOłaja bOłtucia przy ul. warszawskiej. FOt. um

129. pOmnik gen. bOłtucia pO przebudOwie. FOt. um

130. integracyjne centrum dydaktycznO-spOrtOwe przy ul. warszawskiej. FOt um
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135

132 134133

131. Otwarcie nOwegO pOsterunku pOlicji przy ul. warszawskiej. FOt. um

132. burmistrz łOmianek w latach 2006-2010 wiesław pszczółkOwski.
FOt. archiwum

133. prObOszcz paraFii w dziekanOwie ks. dariusz kOsk. FOt. m. mOraczewski

134. burmistrz łOmianek w latach 2010-2018 tOmasz dąbrOwski.
FOt. um

135. kOściół paraFialny w dziekanOwie leśnym pw. matki bOżej królOwej rOdzin. 
FOt. k. medyński
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139

140

141

136. rekOnstrukcja histOryczna bitwy pOd łOmiankami na pOlach wilczeńca. FOt. a. Osiak

137. rekOnstrukcja histOryczna bitwy pOd łOmiankami na pOlach wilczeńca. FOt. a. Osiak

138. kamień katyński przy kOściele św. małgOrzaty. FOt. k. medyński

139. tablica pamiątkOwa mjr. lubicz-nycza na ścianie icds. FOt. t. sienicki                        

140. supermarket auchan przy ul. brukOwej wybudOwany na terenie dawnej cegielni. FOt. k. medyński

141. rOndO zygmunta lipskiegO w przedłużeniu ul. brukOwej. FOt. k. medyński                            
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143142

142. prObOszcz paraFii pw. bł. marceliny darOwskiej w burakOwie ks. jerzy wikiel. FOt. um

143. dOm księży emerytów archidiecezji warszawskiej przy ul. kOścielna drOga. FOt. k. medyński

144. kamień pOświęcOny pamięci pOwstańców warszawy przed icds. FOt. a. Osiak                                                
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146

147 148

145. szkOła pOdstawOwa nr 2  im. ireny szewińskiej 
w dąbrOwie leśnej . FOt. k. medyński     

146. nOwy kOściół w dąbrOwie leśnej pw. św. marka 
ewangelisty przy ul. długiej. FOt. k. medyński   

147. pOświęcenie nOwegO kOściOła w dąbrOwie przez ks. abp. 
kazimierza nycza. FOt. um                                                        

148. nOwy prObOszcz paraFii św. małgOrzaty ks. jacek 
siekierski. FOt. m. mOraczewski

149. przewOdniczący rady miejskiej vii kadencji tadeusz 
krystecki. FOt. um 

149
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150. park miejski przy ul. Fabrycznej na terenie dawnegO
dwOru pOthsów. FOt. a. Osiak  

151. burmistrz łOmianek małgOrzata żebrOwska-piOtrak. 
FOt. p. kaczmarek                                              

152. rezerwat przyrOdy jeziOrO kiełpińskie. FOt. d. dąbrOwski
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154

153. gala 30-lecia praw miejskich łOmianek. FOt. e. milun-walczak

154. bieg łOmianek im. ireny szewińskiej. FOt. e. milun-walczak

155. park linOwy przy ul. łyżwiarskiej. FOt. a. Osiak

156. rajd rOwerOwy w łOmiankach. FOt. m. jakubiak-rOsOszczuk

157. rajd rOwerOwy w łOmiankach. FOt. k. urbańska

157155

156
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